STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
ul. Jana Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, tel. 75/647 31 30 fax. 75/752 64 19
www.powiatkarkonoski.eu email: organizacyjny@powiatkarkonoski.eu

KARTA USŁUG
SYMBOL OR-03

w sprawie wpisu klubu sportowego do ewidencji klubów sportowych nieprowadzących
działalności gospodarczej działających w formie stowarzyszeń
WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW:
1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji klubów sportowych nieprowadzących działalności
gospodarczej działających w formie stowarzyszeń prowadzonej przez Starostę Karkonoskiego,
2. protokół z zebrania założycielskiego,
3. lista założycieli zawierająca: imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania,
własnoręczne podpisy założycieli,
4. informacja o adresie siedziby klubu sportowego,
5. lista obecności na zebraniu założycielskim,
6. podjęte uchwały, w tym uchwały dotyczące składu osobowego organów Klubu,
7. statut (2 egzemplarze - po sprawdzeniu jeden egzemplarz statutu jest zwracany do Klubu, drugi
egzemplarz statutu jest przechowywany w Starostwie Powiatowym wraz z inną dokumentacją
klubu sportowego),
8. dowód wniesienia opłaty skarbowej.
WYSOKOŚĆ OPŁAT
Opłata skarbowa wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej i wynosi:
a) za decyzję - 10 zł,
b) za zaświadczenie - 17 zł
Wpłatę opłaty skarbowej można dokonać:
- w kasie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Jana Kochanowskiego 10,
- w kasach Urzędu Miasta mieszczących się przy: ul. Sudeckiej 29 i Placu Ratuszowym 58,
- przelewem na rachunek bankowy: BANK MILLENNIUM S.A. Oddział Jelenia Góra
Nr 98 1160 2202 0000 0000 6011 5566 (z dopiskiem czego dotyczy opłata).
MIEJSCE WNIESIENIA WNIOSKU
−
−
−

Punkt Kancelaryjny Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Jana Kochanowskiego 10 (pokój
0.06 parter),
za pośrednictwem poczty,
za pośrednictwem platformy ePUAP.

MIEJSCE WYKONYWANIA
Stanowisko ds. organizacji pozarządowych, petycji, skarg i wniosków parter – I piętro nr 1.09,
tel. 75 64 73 134/130, email: sekretariat@powiatkarkonoski.eu lub organizacyjny@powiatkarkonoski.eu
SPOSÓB ZAŁATWIENIA
Po złożeniu kompletnej dokumentacji wraz z dowodem potwierdzającym uiszczenie opłaty skarbowej,
wydawana jest decyzja potwierdzająca wpis do Ewidencji.

CZAS REALIZACJI
Wniosek kompletny rozpatrywany jest bez zbędnej zwłoki. Sprawa wymagająca wszczęcia postępowania
wyjaśniającego, załatwiana jest w terminie jednego miesiąca.
INFORMACJA O TRYBIE ODWOŁAWCZYM
Od decyzji można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze (58-500
Jelenia Góra, ul. Górna 10-11) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Starosty
Jeleniogórskiego. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
SPOSÓB ODBIORU
Osobiście, poczta, ePUAP.
PODSTAWA PRAWNA
−
−
−
−
−

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji
klubów sportowych,
ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach,
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

WZORY WNIOSKU/-ÓW DO POBRANIA
Plik 1 - Wzór wniosku o wpis do Ewidencji Klubów Sportowych nieprowadzących działalności
gospodarczej.
DODATKOWE UWAGI
W statucie klubu powinien znaleźć się zapis o nieprowadzeniu przez klub działalności gospodarczej.
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych dostępna jest na stronie
www.powiatkarkonoski.eu.
GODZINY URZĘDOWANIA
Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze jest czynne w poniedziałki, wtorki i czwartki od godz. 7.30
do godz. 15.30, w środy od godz. 7.30 do godz. 16.30, w piątki od godz. 7.30. do godz. 14.30. Kasa
Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Jana Kochanowskiego 10 jest czynna – w poniedziałki,
wtorki, czwartki: od 8.00. do 14.30.; w środy od 8.00. do 15.30.; w piątki od 8.00. do 13.30.
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